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1- Título

Macrodrenagem e expansão urbana na Bacia do Alto Tietê.

1.1- Título do projeto

A dimensão socioambiental da ocupação de fundos de vale urbanos no Município de 

São Paulo

1.2- Identificação da área ou sub-área (Tabela FAPESP)

Ciências  Sociais  Aplicadas  (6.00.00.00),  Planejamento  Urbano  e  Regional 

(6.05.99.00-6)  e Fundamentos do Planejamento Urbano e Regional (6.05.01.00-6).

2- Objetivos 

O Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê, PDMAT (1999), propôs 

uma mudança na forma de tratamento da drenagem urbana, que consiste na substituição 

do aumento da condutividade hidráulica, ou seja, canalização de rios e córregos com o 

objetivo de escoar rapidamente sua água para jusante, pela vazão de restrição e pelo 

armazenamento de água. 

O conceito de vazão de restrição visa estabelecer vazões máximas para cada trecho do 

rio principal de uma determinada bacia, essas vazões devem ser rigidamente obedecidas 

em todas as intervenções nesse rio, em seus afluentes, nos afluentes desses, alcançando 

toda  a  área  da  Bacia.  Para  garantir  as  vazões  de  restrição  pode  ser  utilizado  o 

armazenamento  de água,  que consiste  na  reservação das  águas pluviais  no local  da 

precipitação.

O PDMAT estabeleceu vazões de restrição para a calha do Rio Tietê e para que essas 

fossem obedecidas alguns parâmetros foram colocados e alguns tipos de intervenção 

deveriam ser adotados. Como parâmetros, o PDMAT indicou uma velocidade máxima 

para as canalizações de córregos na bacia: 2,0 m/s, a implantação da outorga do direito 

de  impermeabilização  e  a  adoção  de  um  programa  de  educação  ambiental.  As 

intervenções  aventadas  foram em sua maioria  bacias  de  detenção,  conhecidas  como 

piscinões,  para  minorar  as  inundações  nas  três  bacias  investigadas:  Aricanduva, 

Pirajussara e Ribeirão dos Meninos (afluente do Rio Tamanduateí). 

Além disso, uma importante premissa do PDMAT estava relacionada ao uso do solo à 

montante da Barragem da Penha, de acordo com o estudo, a população nesse trecho da 



bacia deveria crescer em, no máximo, 1,5% ao ano até 2020, para que fosse possível 

manter as vazões de restrição.

No entanto, a implantação do PDMAT não ultrapassou significativamente a construção 

de bacias de detenção.  Não reforçou a necessidade de controle do uso do solo,  não 

mudou os projetos de intervenção nos fundos de vale,  não ensejou a criação de um 

programa de educação ambiental e não levou adiante a idéia da outorga do direito de 

impermeabilização.

Assim,  o  objetivo  desse  trabalho  é  explicitar  os  conflitos  entre  os  parâmetros  de 

Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê, cunhados pelo PDMAT, as obras de drenagem 

que vêm sendo propostas e  implantadas nas  sub-bacias  do Alto Tietê  e  a  expansão 

urbana, principalmente ao leste da Região Metropolitana de São Paulo. A partir  daí 

examinar o alcance das políticas públicas de drenagem em implantação na região.

3. Desenvolvimento do projeto

3.1 Introdução

Até a  década de 1920, as  várzeas  dos rios eram pensadas somente  a partir  de suas 

especificidades  urbanas  locais.  Após  o  Plano  de  Avenidas,  as  várzeas  passaram  a 

integrar os sistemas urbanos em uma nova escala – a escala do plano geral – perdendo 

paulatinamente  a  escala  local.  Dos  planos  gerais,  passando  pelo  Plano  Urbanístico 

Básico e chegando ao Programas Municipais de Drenagem do Município de São Paulo, 

a escala de abrangência se manteve, mas a urbanização dos fundos de vale deixou de 

fazer  parte  de planos de urbanização e inserindo-se simplesmente  em programas de 

melhorias  urbanas:  canalizam-se  os  córregos  e  constróem-se  avenidas, 

independentemente da inserção urbana ou de planos viários mais abrangentesi. Ambas 

escalas  de  projeto  e  planejamento,  local  e  regional,  foram  preteridas  pelo 

aproveitamento de recursos para uma finalidade, saneamento, para outra, sistema viário. 

Em nenhum momento as três escalas estiveram presentes com a mesma importância. A 

oportunidade de obtenção de recursos poderia ter sido aproveitada dentro de uma lógica 

onde dada intervenção fosse adequada a realidade local e a uma demanda regional. Os 

espaços urbanos resultantes certamente possuiriam mais diferenças que semelhanças, 

diferentemente do que acontece com a urbanização de fundos de vale. 

No entanto, o paradigma tecnológico estabelecido nas primeiras décadas do século XX 

para  o  tratamento  das  várzeas,  intimamente  vinculado  às  questões  institucionais  e 



socioeconômicas,  impôs  uma  trajetória  para  esta  tecnologia.  Ou  seja,  a  partir  do 

estabelecimento de um paradigma – no caso, a canalização de córregos, com o aumento  

da condutividade hidráulica, e o aproveitamento das várzeas para a construção de vias, 

eliminando o rio da paisagem urbana –, o desenvolvimento da tecnologia aconteceu 

dentro  de  determinados  parâmetros  (Dosi,  1984),  adquirindo  uma  certa  inércia  no 

desenvolvimento de soluções técnicas. 

Desta forma, os conceitos de drenagem urbana utilizados ao longo do século passado 

não sofreram alterações significativas, embora os programas que procuravam dar aos 

fundos de vale uma inserção urbana tenham sofrido algumas alterações, especialmente 

na  sua  relação  com  os  demais  sistemas  urbanos  e  em  sua  abrangência,  o  que 

predominou  foram as  obras  de  canalização  de  córregos.  Esta  forma  de  intervenção 

esteve sempre baseada no princípio de aumento das vazões dos rios e córregos, com a 

finalidade de afastar rapidamente toda a água precipitada do meio urbano. 

Tal padrão somente começou a ser alterado no final dos anos 1990, com a elaboração do 

Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê. Este plano introduziu algumas 

mudanças  conceituais  e  novos  princípios  que,  se  aplicados,  e  principalmente  se 

aplicados em conjunto com diretrizes de conservação ambiental,  têm o potencial  de 

alterar a forma atual da ocupação atual dos fundos de vale, originando novos projetos 

urbanos.

Aqui será analisada a relação entre conceitos aplicados em obras de drenagem urbana, 

assim  como  parâmetros  de  conservação  ambiental,  e  a  resultante  espacial  de  sua 

aplicação,  com  o  objetivo  de  subsidiar  a  análise  da  última  etapa  do  Programa  de 

Canalização de Córregos, Implantação de Avenidas e Recuperação Social e Ambiental 

de Fundos de Vale, da Prefeitura Municipal de São Paulo, Procav, que se encontra em 

andamento,  a  estes  conceitos.  Assim,  pretende-se  compreender  as  rupturas  e  as 

permanências nos conceitos de drenagem e sua aplicação no processo de urbanização 

dos fundos de vale no município de São Paulo. 

3.2 Evolução dos conceitos de drenagem urbana

Com o recrudescimento das inundações, a partir da década de 1980, e com o aumento 

da  frequência  dos  prejuízos  sociais  causados  por  eventos  chuvosos  cada  vez  mais 

amenos, cresceu a sensação de incerteza acerca das obras de drenagem realizadas até 

então. A replicação do princípio de  aumento da condutividade hidráulica mostrou-se 



insuficiente e incapaz de eliminar os problemas de inundação da capital paulista, o que 

exigia uma atuação mais efetiva dos órgãos responsáveis pela drenagem da Bacia do 

Alto Tietê, e principalmente uma mudança conceitual nos projetos de drenagem urbana. 

Esse fato ensejou a contratação pelo DAEE, em 1998, do convênio ENGER-PROMON-

CKC   para  elaborar  o  Plano  Diretor  de  Macrodrenagem  da  Bacia  do  Alto  Tietê, 

PDMATii.

O PDMAT parte do pressuposto que os três principais rios urbanos da Bacia do Alto 

Tietê  –  Tietê,  Pinheiros  e  Tamanduateí  –  não comportam nenhum aporte  de  vazão 

adicional, além daquele considerado no dimensionamento das obras em andamento em 

seus leitos – a urbanização intensa de suas várzeas exigiu ao longo do último século 

vultuosas  obras  para  o  aumento  de  vazão  e  retificação  dos  leitos,  que  ao  serem 

entregues  já  necessitavam de revisão e  novas  obras  para evitar  as  enchentes.  Desta 

forma, em tais cursos d’água, qualquer nova obra de ampliação da capacidade de vazão 

é cada vez mais limitada, tanto pelo contexto urbano destas áreas, como pelos vultuosos 

custos envolvidos em novas ampliações. 

Para  enfrentar  esta  situação,  o  PDMAT foi  elaborado integralmente  sobre  um novo 

conceito de drenagem urbana: a vazão de restrição, segundo o qual, após a definição de 

vazões  de  restrição para  os  rios  principais,  nenhum  afluente  poderá  ter  sua  vazão 

ampliada.  A metodologia  começa  pela  definição  de  uma vazão  máxima  para  o  rio 

principal de uma bacia. Esta vazão serve como parâmetro para a definição da vazão de 

seus afluentes, que por sua vez funcionam como vazões de restrição para seus próprios 

afluentes e assim por diante. Desta forma estabelece-se a vazão do trecho de menor cota 

da bacia, que gradualmente define todas as obras até chegar ao ponto mais alto da bacia. 

A  partir  da  elaboração  e  implantação  deste  conceito  não  é  mais  possível  executar 

projetos e obras em qualquer parte da Bacia do Alto Tietê ou sub-bacias que não esteja 

vinculado aos outros projetos ou obras. Se um dado município, por exemplo, resolver 

canalizar todos os seus córregos e aumentar a vazão para o Rio Tietê, outro município 

deverá conter suas águas, para que haja um equilíbrio entre a demanda e a capacidade 

de vazão (São Paulo (Estado), DAEE, Consórcio ENGER-PROMON-CKC, 1999).

Há, então, no PDMAT uma mudança importante de conceito de drenagem urbana, com 

relação aos planos e projetos anteriores, cujo padrão era o  aumento da condutividade 

hidráulica. O enfoque no PDMAT é orientado para o  armazenamento da água, cujo 

objetivo é manter parte da água precipitada no local de origem, promovendo a liberação 



da  mesma  suavemente  ao  longo  de  um espaço  de  tempo maior,  possibilitando  um 

arrefecimento do pico de cheia tanto na bacia de origem, quanto nos sistemas à jusante 

(Ramos, Barros & Palos, op. cit.). Neste conceito, a contribuição de uma área para outra 

à jusante apresenta uma dinâmica temporal mais próxima àquela de uma bacia natural, 

onde a água precipitada lentamente chega ao fundo de vale e a seu rio principal. 

A manutenção  da água precipitada na bacia de origem é essencial para que a vazão 

estabelecida para os cursos d’água principais se sustente, mas há diferentes formas para 

alcançar este objetivo. No meio urbano há duas formas fundamentais: o planejamento 

do uso do solo e a construção de estruturas de detenção ou de retençãoiii.

O planejamento do uso do solo possui uma escala de abordagem mais ampla que a 

construção  de  bacias  de  retenção/detenção,  através  do  planejamento  são  criados  e 

aplicados diferentes instrumentos urbanos que podem ser utilizados na escala do projeto 

de urbanização de um fundo de vale ou aplicados em outras áreas da bacia, como a 

legislação de proteção às margens de rios e córregos, a necessidade de manter parte dos 

terrenos  permeáveis  etc.,  que  contribuirão  decisivamente  para  a  manutenção  e 

diminuição da vazão dos cursos d’água. Desta forma o planejamento faz parte do rol de 

ações em drenagem urbana qualificado como não-estrutural, enquanto a construção de 

bacias de detenção/retenção é parte das ações denominadas estruturais. 

Os dois tipos de ação estão previstos no PDMAT, mas 

“O  esforço maior na sua condução e elaboração é de que não se  

torne  meramente  um  plano  de  obras,  mas  sim  um  instrumento  

regulador,  referencial  técnico  e  estratégico  que  condicione  as 

intervenções  dos  municípios  e  ao  mesmo  tempo  defina  os  

instrumentos  políticos,  institucionais  e  econômico-financeiros  de  

viabilização,  no  contexto  das  ações  estruturais  e  não  estruturais  

necessárias  às  melhorias  dos  sistemas  de  drenagem  urbana  da 

RMSP” (Canholi, 1999, mimeo)

A metodologia de trabalho adotada na formulação do PDMAT, compreende diferentes 

etapas, em um primeiro momento, foram definidos os critérios básicos e forma de coleta 

de dados para o Plano e empreendeu-se um diagnóstico da situação atual da drenagem 

na Bacia do Alto Tietê. Esta primeira etapa subsidia a elaboração de propostas, que 

visam recomendar intervenções imediatas e futuras, com caráter global, para os projetos 



de drenagem ou que interfiram na drenagem da Bacia  do Alto Tietê,  definir  ações 

estruturais prioritárias  em  algumas  sub-bacias  selecionadas  e  definir  ações  não-

estruturais sistemáticas, como proposição de leis de uso e ocupação do solo, educação 

ambiental, implantação de sistemas de controle e ações de defesa civil (Canholi, 1999; 

São Paulo (Estado), DAEE, Consórcio ENGER-PROMON-CKC, op.cit.).

Como parte  integrante  do  Plano,  até  o  presente  momento,  foram diagnosticadas  as 

situações  de  drenagem e  definidas  ações  prioritárias  para  cinco  sub-bacias:  a  calha 

principal do Rio Tietê (à montante da Barragem da Penha) e as bacias (ou sub-bacias) 

dos rios Pirajussara, Aricanduva, Tamanduateí e Ribeirão dos Meninos. Encontram-se 

em andamento os planos para as bacias dos rios Juqueri e Baquirivu-Guaçu, enquanto as 

próximas bacias estudadas serão Tietê (à montante da Barragem da Penha), Pinheiros e 

Cabuçu de Cimaiv.

O estudo da calha do Tietê foi o primeiro a ser realizado, pois, como já foi dito, a vazão 

estimada neste curso d’água servirá como vazão de restrição para todas as outras bacias 

e  intervenções  futuras  (São  Paulo  (Estado),  DAEE,  Consórcio  ENGER-PROMON-

CKC, op.cit.).

Com o aprofundamento da calha do Rio Tietê, a vazão máxima projetada para este rio 

será de 500m³/s no trecho entre a Barragem da Penha e o Rio Aricanduva, 1000 m³/s 

entre o Rio Tamanduateí e o Rio Cabuçu de Baixo, chegando a 1400m³/s na Barragem 

Edgar de Souza, aumentando o período de retorno de 5 anos, verificado antes das obras, 

para 100 anos.

No entanto estes valores somente serão verificados na prática se algumas premissas de 

projeto forem mantidas (idem):

 Na bacia do Tietê, a área à montante da Barragem da Penha deve manter sua 

baixa contribuição para a vazão no Tietê. Ou seja, a urbanização e a ocupação 

das várzeas devem estar sob um rígido controle, para evitar impermeabilizações 

extras.  O PDMAT utiliza  em seus  cálculos  uma projeção  de crescimento da 

população desta região de 1,5% ao ano, com o horizonte de 2020. Caso este 

crescimento seja maior, em um evento chuvoso crítico, a demanda de vazão para 

o Tietê na área hoje urbanizada poderá chegar a 2680m³/s, aproximadamente o 

dobro daquela para a qual o canal do Rio Tietê foi projetadov.



 Para  que  a  vazão  de  restrição  no  Rio  Tietê  seja  mantida,  a  vazão  do  Rio 

Tamanduateí não poderá superar os 357m³/s para o período de retorno de 100 

anos,  ainda  que  sua  calha  tenha  sido  projetada  para  480m³/s  –  vazão  já 

insuficiente,  pois  em alguns eventos a  vazão do Tamanduateí  pode chegar  a 

700m³/s.  Desta  forma,  é  mister  para  o  PDMAT  que  se  implantem  os  46 

reservatórios de detenção projetados para a bacia deste afluente.

 Nos eventos críticos deverá ser mantido o isolamento entre os rios Pinheiros e 

Tietê e consequentemente a reversão do Rio Pinheiros para a Represa Billings, 

apesar desta prática ser controversa em termos ambientais.

A partir destas premissas nota-se a dificuldade em obter êxito na vazão de restrição 

simplesmente adotando obras estruturais nas calhas dos rios. O fator mais preocupante é 

exatamente aquele relacionado à urbanização da área de contribuição à montante da 

barragem da  Penha.  Os  distritos  e  municípios  desta  região  estão  entre  aqueles  que 

apresentam as maiores taxas de crescimento populacional da região metropolitana,  a 

maioria bastante superior à taxa adotada no projeto: 1,5% ao ano. A análise dos dados 

disponíveis para o último período intercensitário (1991 e 2000) para os municípios da 

região  metropolitana  e  para  os  distritos  do  município  de  São  Paulo  mostra  um 

crescimento muito superior àquele utilizado no plano: Guarulhos apresentou entre 1991 

e 2000 uma taxa geométrica de crescimento anual (TGCA) de 3,49%; Itaquaquecetuba, 

5,75%; Suzano, 4,13%; nos distritos do município de São Paulo nesta área a situação é 

semelhante,  dos  distritos  lindeiros  à  várzea  do  Tietê,  São  Miguel  foi  o  único  que 

apresentou no período intercensitário um crescimento inferior à 1,5% ao ano, os demais 

estavam acima desta faixa, sendo que a Vila Guilherme cresceu a taxas superiores à 5%. 

Outro fator agravante é a forma como tais áreas vêm sendo ocupadas, em boa parte por 

loteamentos irregulares e com uma taxa de ocupação do solo alta pois realizada por 

famílias de baixa renda, que compram lotes pequenos e os ocupam completamente. A 

consequência  direta  em termos  de  drenagem é  o  aumento  substancial  das  as  áreas 

impermeáveis. (imagem1)

Neste  contexto,  o  planejamento  do  uso  do  solo  ganha  importância  ímpar  para  a 

consecução das premissas básicas do planovi. Dentre as ações não-estruturais elencadas, 

o relatório do Plano de Bacia do Alto Tietê (2001) enfatiza que a mais importante para o 

sucesso do PDMAT seria a proposição e implantação de um instrumento de gestão do 

uso  do  solo  denominada  outorga  do  direito  de  impermeabilização.  A  outorga  é 



vinculada diretamente à concessão do direito de interferir no regime hidrológico de um 

curso d’água. Atualmente já existe um instrumento similar, em forma de leivii, que, no 

entanto, se restringe a permitir ou não a realização de obras que interfiram diretamente 

nos leitos, ou seja localizadas nas várzeas inundáveis ou próximas ao leito dos rios e 

córregos. O PDMAT propõe que a área de aplicação desta lei seja extrapolada para toda 

a  área  da  bacia  na  qual  esta  inserida  a  obra  (CBHAT,  2002).  Desta  forma,  a 

impermeabilização de grandes áreas que aumentaria sensivelmente o aporte de vazão 

para um curso d’água, por exemplo, dependeria da outorga do órgão competente, no 

caso o DAEE. 

A implementação desta lei, juntamente ao disciplinamento do uso do solo, seriam, de 

acordo com o Plano de Bacia do Alto Tietê, a chave para a manutenção das vazões de 

restrição.  Portanto,  o  PDMAT  não  deveria  se  pautar  simplesmente  pelas  ações 

estruturais necessárias, mas ser abrangente, incorporando diversos setores do governo 

estadual,  dos  governos  municipais  e  da  sociedade  civil,  especialmente  para  a 

consecução das ações não-estruturais (idem). 

Entretanto, a implementação do PDMAT não avançou muito após a sua quarta etapa: a 

definição de ações estruturais prioritárias nas sub-bacias. As únicas ações previstas na 

quinta  etapa  levadas  adiante  foram  aquelas  que  subsidiam  os  próprios  estudos 

hidrológicos ou que suportam as ações de defesa civil para eventos chuvosos críticos, 

como o controle das condições dos canais dos rios, a implantação da rede telemétrica e 

dos sistemas de monitoramento. Não houve progresso na implementação de diretrizes 

para  o  uso  do  solo,  ou  mesmo  a  instauração  da  outorga  do  direito  de 

impermeabilização.

Uma hipótese para a aplicação limitada de ações não-estruturais pode ser o fato de que, 

historicamente, as  ações estruturais são aquelas tradicionalmente adotadas pelo poder 

público, como vimos nos capítulos anteriores, pois já têm seus esquemas engedrados 

nos setores do governo, portanto funcionam como uma continuidade das práticas há 

muito  estabelecidas  nestes  órgãos.  Tais  ações  não  necessitam  novos  arranjos 

institucionais  ou  disposição  pessoal  extra  para  sua  execução.  Embora  a  mudança 

conceitual  na  implantação  de  sistemas  de  drenagem  de  aumento  da  condutividade 

hidráulica para armazenamento de água represente uma evolução setorial, as escolhas 

realizadas  dentro  das  possibilidades  existentes  mantêm e  reforçam a necessidade de 

implantação de obras estruturais de grande porte. 



Por esta razão, não é difícil compreender o porquê da implantação do plano ter sido bem 

sucedida em incluir suas propostas de ações estruturais nos planos municipais e nos 

programas de drenagem dos municípios,  em especial  a implantação de estruturas de 

detenção/retenção: os piscinões. Os piscinões são necessários para a manutenção dos 

projetos individuais,  para que haja uma redução da vazão de pico (momento onde o 

canal é mais exigido durante um evento chuvoso). Os diagnósticos específicos – para a 

calha principal do Rio Tietê e rios Pirajussara, Aricanduva, Tamanduateí e Ribeirão dos 

Meninos – sugeriram a construção de um conjunto de piscinões para cada uma das 

bacias. A implantação foi dividida em duas fases, na primeira fase atenderão uma chuva 

de período de retorno de  10 anos e  na segunda de  25 anos,  que  ao todo perfazem 

dezesseis piscinões para a Bacia do Pirajussara, treze para o Aricanduva, catorze para o 

Ribeirão dos Meninos e Couros, treze para o Tamanduateí Superior e Oratório e mais 

nove para o Tamanduateí Inferior (Canholi, 1999)viii. 

O município de São Paulo adequou seus programas de obras às sugestões do PDMAT, o 

Procav incluiu em seus projetos em andamento diversos piscinões, mas não mudou os 

projetos de canalização, mantendo velocidades altas de canalização, cerca de 4m/s. Os 

acordos  multi-setoriais  que  possibilitariam  o  desenvolvimento  de  outras  ações  não-

estruturais não avançaram. 

Não se verifica ainda, como resultado do PDMAT, a adoção de outras medidas, como a 

manutenção das várzeas,  ou a obrigatoriedade de reservação de água precipitada em 

grandes  áreas  impermeáveis,  como  estacionamentos.  Por  outro  lado,  o  município 

colocou como meta em seu Plano Diretor  Estratégico elaborar  um Plano Diretor  de 

Drenagem apoiado nas diretrizes do PDMAT, o que ainda não foi realizado.

Desta  forma,  a  adequação  dos  programas  correntes  de  canalização  de  córregos  da 

prefeitura municipal de São Paulo às diretrizes do PDMAT restringe-se à inclusão de 

bacias de detenção, sem que ocorra uma revisão nos projetos de canalização em si. Os 

canais continuam sendo projetados na forma tradicional de afastar rapidamente as águas 

precipitadas  da  bacia  de  origem.  Procede-se  somente  a  um  ajuste  do  sistema  de 

macrodrenagem proposto pela a introdução dos piscinões como acessórios para a reter 

do excesso de vazão.  Se as  várzeas e  os  cursos  d’água fossem pensados dentro de 

projetos urbanos específicos, levando em conta principalmente o uso do solo, é provável 

que a reservação de água precipitada na bacia se desse de múltiplas maneiras e o fundo 

de vale tivesse tratamentos diversos.



Adicionalmente, não é possível afirmar que o PDMAT tenha rompido completamente 

com o paradigma tecnológico  colocado.  Houve uma mudança conceitual  importante 

entre o aumento da vazão de rios e córregos e a reservação de água precipitada, no 

entanto,  a  forma  setorial  como  o  problema  continua  a  ser  tratado  denota  uma 

manutenção dos  mesmo valores  e  estratégias  de atuação do poder  público sobre os 

cursos d’água urbanos.

4- Alcance dos resultados em termos de contribuição para a sustentabilidade da 

Bacia do Alto Tietê, segundo os seis parâmetros conceituais adotados.

As soluções implantadas para minorar os problemas relacionados à drenagem urbana na 

Bacia  do Alto  Tietê  sempre  se  apoiaram na implantação  de  obras  de  grande porte, 

segundo um paradigma de segregação entre a população e as águas superficiais, nascido 

do conflito crescente entre a urbanização e os fundos de vale, córregos e suas várzeas, 

encravados nas áreas urbanas. O rol de intervenções resultante desse paradigma está 

limitado  a  canalizações  de  córregos  em  galeria  fechada  ou  em  canais  profundos, 

construção de grandes avenidas às margens desses e,  atualmente,  grandes bacias  de 

detenção.

Se por  um lado as  diversas  intervenções  implantadas  não tem sido  suficientes  para 

minorar  significativamente  a  questão  das  inundações,  por  outro  lado  o  espaço 

construído  não  responde  adequadamente  às  demais  demandas  sociais:  um  espaço 

urbano com qualidade ambiental e paisagística, adequado em termos de saúde pública. 

As obras, assim, atendem precariamente tanto às diretrizes do planejamento regional, 

quanto àquelas do projeto urbano. 

Uma  vez  que  diversas  premissas  e  parâmetros  não  são  de  fato  observados,  obras 

vultosas como a ampliação da calha do Rio Tietê, então, podem ser apenas paliativas, e 

precisarem ser refeitas em um espaço curto de tempo.

As questões acima expostas deixam flagrantes diversas insustentabilidades presentes na 

forma  de  tratamento  de  rios  e  córregos  urbanos  na  Bacia  do  Alto  Tietê.  Seu 

conhecimento é imprescindível para que novas políticas públicas de drenagem sejam 

encaminhadas.



5- Potencial  de difusão da metodologia e  da experiência  para comitês de bacia 

hidrográfica em São Paulo e no Brasil, prefeituras municipais e órgãos estaduais 

com atuação regional na área metropolitana de São Paulo.

A metodologia pode ser usada para analisar a questão da drenagem urbana em qualquer 

das instâncias citadas. Muitos dos planos e projetos em andamento em outras cidades 

apresentam características semelhantes as aqui analisadas.

6- Imagens
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i Ver Travassos, 2004.
ii O Plano foi contratado pelo DAEE em agosto de 1998, a partir do termo de referência elaborado por este órgão, 
juntamente com o convênio ENGER-PROMON-CKC e pela Câmara Técnica de Drenagem e Controle de Inundações 
do  Comitê  de  Bacia  do  Alto  Tietê  no  começo  daquele  ano.  A  Câmara  Técnica  havia  sido  criada  em  1997. 
Adicionalmente, o plano foi concebido após a elaboração de outros planos de drenagem urbana na década de 1990 no 
âmbito do DAEE, especialmente o "Plano Integrado de Aproveitamento e Controle dos Recursos Hídricos das Bacias 
do Alto Tietê, Piracicaba e Baixada Santista" – Consórcio HIDROPLAN –, em 1995, e o "Programa de Combate às 
Inundações na Bacia do Alto Tamanduateí", em 1997; teve ainda como precursora a proposta vencedora do Prêmio 
Prestes Maia de Urbanismo, realizado pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de São Paulo, em 1995, 
que sugeriu uma série de ações integradas para a drenagem urbana na Bacia do Rio Aricanduva (Canholi, 1999; São 
Paulo (Estado), DAEE, Consórcio ENGER-PROMON-CKC, 1999; Ostrowsky, 2000). Muitos dos técnicos trabalharam 
em  todos  estes  planos  ou  pertenciam  a  equipe  vencedora  do  prêmio,  denotando  um  desenvolvimento  conceitual 
conjunto do plano a partir dos anteriores.
iii As bacias de detenção são destinadas a  armazenar  os escoamentos de drenagem e permanecem secas durante o 
período de estiagem, retêm as águas somente nos momentos posteriores às chuvas. As bacias de retenção possuem uma 
quantidade de água permanente e a diferença de nível d’água promove uma reservação de água durante as chuvas; tais 
bacias podem servir  a  diversos fins,  desde os paisagísticos até o abastecimento público;  estas também apresentam 
vantagens para a melhoria da qualidade da água à jusante do rio ou córrego onde for implantada. (Canholi, 1995).
iv Segundo informações do sítio do DAEE, www.daee.sp.gov.br.
v Ambas as vazões calculadas para o trecho entre a foz de Barueri e a barragem de Edgar de Souza. Com incremento de 
urbanização à montante da Penha, na foz do Tamanduateí tais vazões seriam de 997m³/s e 2020m³/s, enquanto na foz do 
Rio Pinheiros a demanda saltaria de 1048m³/s à 2170m³/s, em ambos os casos a demanda vazão também seria dobrada. 
(http://www.daee.sp.gov.br/combateaenchentes/macrodrenagem/calhatiete/Arquivos_Ct/Sumario_ct_Frame.html out de 
2004).
vi Uma  política  habitacional  adequada  também  tem  importância  ímpar  nesta  questão,  devendo  ser  parte  deste 
planejamento de uso do solo. A problemática habitacional, no entanto não é objeto direto desta dissertação.
vii DECRETO n. 41.258, de 31 de outubro de 1996, que aprova o Regulamento da Outorga de Direitos de Uso dos 
Recursos Hídricos, de que tratam os artigos 9º a 13º da Lei n. 7.663, de 30 de dezembro de 1991.
viii As conclusões e recomendações para estas bacias também não avançam para os aspectos não-estruturais necessários 
a consecução do objetivo máximo proposto: a minoração das inundações. Os relatórios técnicos do PDMAT, quando 
tratam do uso do solo o fazem mais como um diagnóstico para a definição da única variável relacionada a urbanização 
nos modelos hidrológicos: o número da curva CN, elaborado pelo Soil Conservation System, de Denver. Os valores das 
curvas CN variam conforme a condição inicial de umidade do solo, o tipo de solo e o uso do solo. Este numero é 
utilizado nas fórmulas de hidrologia para calcular o escoamento direto. Se uma bacia possui diversos tipos de solo o 
valor de CN é obtido a partir da média dos valores ponderada pela área onde cada valor é encontrado. Os valores de CN 
variam de por exemplo, 25, para áreas com condição de umidade média, solo com baixo potencial de deflúvio, muito 
permeável e boa cobertura florestal,  passando para 61, nas mesmas condições de solo e 38% de áreas residenciais 
impermeáveis e podendo chegar a 95, em áreas pavimentadas, estacionamentos ou telhados, em países quentes.


